اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﻣـﻮر ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠـﻞ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری اﺻـﻔﻬﺎن  ،دﮐﺘﺮﻋﺒـﺎس رﺿـﺎﯾﯽ در دﯾـﺪار ﺑـﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﺎوﻧﺎن
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از زﺣﻤﺎت و
ﺗﻼش ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻀﻮ
دوﻟـﺖ اﺳـﺖ و ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎ در ﻣﻌﻨـﯽ ﻋـﺎم ﮐـﺎرﮔﺰار ﻧﻈـﺎم
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن در اداﻣﻪ ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻬﯿﺪان رﺟﺎﯾﯽ و
ﺑﺎﻫﻨﺮ را ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺪای واﻻ ﻣﻘﺎم در
دل ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ،اﺧﻼص  ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،ﻧﮕﺎه
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ

داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮد .
رﺿﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﻫﻔﺘﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺮه و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در دل ﻫﺎ ﺟﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدم ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺳﯿﺮه آﻧﻬﺎ را
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﻤﺎن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﮔﺰارش ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن را اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮدار ﻣﯿﺮﺣﯿﺪری ﻋﻬﺪه دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺧﺎص و وﯾﮋه
را ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿـﺖ و آﺳـﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘـﺮ اﺳـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم
دادﻧـﺪ و ﻣـﻦ ﻻزم ﻣـﯽ داﻧـﻢ ﮐـﻪ از زﺣﻤـﺎت وی و ﺳـﺎﯾﺮ
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ،روﺳﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت،

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
اﺳـﺘﺎﻧﺪار اﺻـﻔﻬﺎن ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮدم در اﯾـﻦ روزﻫـﺎ ﺑـﺎ
وﺟـﻮد ﺷﺮاﯾـﻂ ﺳـﺨﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺷﯿـﻮع ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺎ
دﯾﮕﺮ ﺗﺎب و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻠﺐ آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای
ﮐﻤـﯽ از اﻓـﺮاد ﺷـﺮور را ﻧﺪارﻧـﺪ ﮔﻔـﺖ :اﻟﺤﻤـﺪاﷲ ﮐﺎرﻫـﺎی
ﺧـﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻗـﺎﻃﻊ و ﻣﻘﺘـﺪراﻧﻪ ﺑـﺎ اراذل و
اوﺑﺎش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺮت
و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﺎ و ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﯿﻮه
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ و ﻓﻮﺗﯽ
ﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاری
اﺻﻔﻬﺎن در زﻣﯿﻨﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ در
اﺳـﺘﺎن اﺷـﺎره ﮐـﺮد و ﮔﻔـﺖ :ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺗﻤﻬﯿـﺪات زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ
ﮐﺮوﻧﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪﻋﺎدت ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ

ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﻔﮑﺮی ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺎ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر
و ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺸﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزﯾﻢ و اﻧﺸﺎء اﷲ از اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن
اﻟﻬﯽ روﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﻢ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎی
ﺳﺨﺖ ﻧﻈﺎم از ﻧﻈﺮﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮔﺬرد و رو
ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم وﻣﺮدم
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

